Senda de la Bojera SL-CV 105 (Montanejos – Alt Millars Castelló)
Data: dissabte 3 d’octubre de 2009
Itinerari: Montanejos – GR7 – barranc de la Maimona – SL-CV 105 - Fuente de
Baños – Montanejos
Km: 8,6

Hores totals: 4

Participants: Meli Carrilero, Lluís Díaz, Adrià Porta. Guies: Família Mansergas:
Manuel, Isabel, Miguel, Núria.
Invitats per una amics de la zona, descobrim la comarca castellonenca de l’Alt
Millars (Alto Mijares), que s’estén a uns 50 km de Castelló de la Plana
remuntant el riu del mateix nom per la carretera CV20 en direcció Terol.
Montanejos, en la confluència del riu Montán i el Millars, és una vila de 700
habitants censats que gaudeix d’aigües termals ja explotades pels àrabs al
segle XIII i més de 50 fonts, envoltada d’uns paisatges trencats ideals pel
senderisme i l’escalada. Amb raó el GR7 hi passa.

Per seguir el recorregut circular anomenat Senda de la Bojera, sortim de
Montanejos seguint el GR7 per la part alta del poble, tocant als dipòsits d’aigua.
Un sender fresat i amb marques coincidents del GR7, PR-VT 126 i SL-CV 105
puja decidit entre bosc de pins. Farem un desnivell aproximat de 300 metres
fins arribar sota la cinglera que dóna a la gran fondalada del barranc de la
Maimona, paradís dels escaladors amb grans parets de pedra calcària. Ara el
recorregut és obac i orientat al nord, en un sender en cornisa que ressegueix el
cingle a més de 700 metres d’alçada entre bosc on es poden trobar espècies
caducifòlies com les blades i les acolorides fruites de l’arboç. Veiem algun
voltor que sobrevola la zona i grups de cabres salvatges al barranc.

En una collada, saltem a una pista i deixem el GR7, planegem entre bosc fins
que deixem també el PR-VT 126 i comencem la baixada forta primer per pista i
després per sender fins la llera del barranc de la Maimona. Esmorzem a la vora
del curs d’aigua i després remunten l’altre vessant fins uns collada que ens fa
canviar a la vall del riu Millars. Deixem a l’esquerra un sender indicat que puja
al Morrón de Campos, de 971 metres, i baixem lentament cap a les piscines
naturals que forma el riu Millars en la zona on la famosa Fuente de Baños
aporta 6000 m3/hora d’aigua termal al cabal del riu i permet una plaent
capbussada al mes d’octubre. Hi ha restes arqueològiques dels banys àrabs
dels segle XIII. Per tornar al poble hi ha només 1 km d’agradable passeig vora
la carretera.

